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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному 
світі: на межі науки та практики» 

Конференція відбудеться 20-21 травня 2021 року на базі факультету 
соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації Національного 
університету «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна) в 
дистанційному режимі (із використанням платформи Zoom).   

Початок роботи конференції 20 травня 2021 року об 11.00, реєстрація – з 
10.30.  

Про умови підключення для участі у пленарному засіданні конференції 
та засіданні секцій буде повідомлено додатково. 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, 
докторанти, здобувачі вищої освіти та науково-дослідних установ, а також 
практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері 
соціальних наук, а також усі зацікавлені. Учасників конференції буде 
забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом. 

Планується робота секцій за такими напрямами: 
Секція 1. Методологічні аспекти сучасної соціальної роботи: традиції та 

інновації  
- Сучасна методологія соціальної роботи: конструктивізм та рефлексивна практика,

сталий розвиток і зелена соціальна робота, гендерні студії і соціальна робота в громаді.  
- Професійна етика у постмодерному світі – історико-філософські джерела соціальної

роботи. 
- Проблеми теоретичного та праксеологічного рівнів осмислення сучасної соціальної

роботи. 
- Інноваційні напрями та перспективи наукових розвідок у царині соціальної роботи.
- Соціальна робота і розвиток демократії: чи впливають соціальні працівники на

політику? 

Секція 2. Інноваційна соціальна робота: від новітніх технологій до професійної 
підготовки соціальних працівників  

- Реформування системи соціальних послуг в Україні: проблеми, виклики та інновації.



- Експериментальний простір соціальної роботи.
- Нововведення у міждисциплінаному контексті: параюристи, соціальне

підприємництво, арт-терапевтичні практики, креативні індустрії? 
- Ефективний менеджмент й адміністрування в соціальній роботі: залучення клієнтів у

процеси створення нових послуг, супервізія, інтервізія та професійний розвиток й 
удосконалення в професії. 

- Психологічні та соціально-педагогічні виміри соціальної роботи: проблемне поле та
інноваційні моделі.  

- Новітні технології в системі реабілітації: соціономічний, медичний, соціальний,
психологічний аспекти. Нові візії побудови безбар’єрного простору та інклюзії.  

- Інноваційні рішення в соціальній роботі з сім’ями – від профілактики насильства в
сім’ї до створення мультидисциплінарних команд для дієвого реагування. 

- Актуальні соціальні проблеми літніх людей в Україні та шляхи їх вирішення
засобами соціальної роботи. 

- Нововведення у професійній підготовці соціальних працівників, або чому інноваційні
рішення вимагають змін традиційних підходів. 

- Академічний розвиток соціальної роботи: зміст і виклики у підготовці докторів
філософії і докторів наук.  

Секція 3. Глобальні виклики і локальні рішення у сучасній соціальній роботі 
- Вплив реформи децентралізації на соціальну роботу. Ре-дизайн соціальних послуг в

об’єднаній територіальній громаді. 
- Як конфлікт на Сході України вплинув на розвиток соціальної роботи як професії:

нові виклики - «нові» клієнти – нові рішення. 
- Чи вплинув COVID-19 на соціальну роботу? Кращі практики реагування та новий

поштовх у розвитку волонтерства. 
- Адвокація і участь громадян, соціальна робота у громадянському секторі. Роль

громадських організацій та активістів у вирішенні сучасних соціальних проблем.  
- Соціальна робота і сучасні інформаційні технології: від он-лайн курсів до

електронних соціальних послуг. Як зробити цифровий світ інклюзивним?  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Передбачаються такі форми участі: доповіді на пленарному і виступи на 
секційних засіданнях, майстер-класи, ворк-шопи, дискусії.   

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів (тез) та Випуск номеру 
наукового журналу «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія»  
(граничний термін видання збірників  – 25 червня 2021 р.). Журнал «Проблеми соціальної 
роботи: філософія, психологія та соціологія» індексується в міжнародних наукометричних 
базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Міжнародний центр періодичних видань 
(ISSNInternationalCentre, м. Париж), GoogleScholar, IndexCopernicus, Українська науково-
освітня мережа УРАН, BASE: BielefeldAcademicSearchEngine, Ulrichsweb™ 
GlobalSerialsDirectory, USJ (Українські наукові журнали), Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського, реферативна база даних “Україніка наукова”. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок: 
-дистанційна участь (друкований комплект матеріалів конференції) – 180 грн.;
-дистанційна участь (електронний комплект матеріалів конференції) – 110 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на редагування, видання програми

і збірника матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо 
пересилання збірника матеріалів та програми учасникам конференції (за необхідністю та оплатою 
за рахунок отримувача). 

Вимоги до публікацій у Збірнику тез конференції: Матеріали виступів направляти на 
адресу електронної пошти cpnu_conf@ukr.net, в текстовому редакторі WORD (кегель 12, Times 
New Roman, інтервал 1,0). Параметри сторінки: знизу, зверху – 2,0 см, ліворуч – 2,3, праворуч 



– 1,8, абзацний відступ – 1,0 см. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен 
бути до 3 сторінок включно. 

У лівому кутку: назва секції (кегель 12). 
Наступний рядок: праворуч без абзаційного відступу - прізвище, ініціали автора 

(кегель 12, напівжирний шрифт). 
Нижче рядок: вказати – науковий ступінь, учене звання, посада(кегель 12).Нижче 

курсивом – повна назва організації (закладу), місто, країна (кегель 12).  
Назва тез – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по центру сторінки 

(кегель 12).  
Далі через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині.  
Рисунки, схеми, діаграми повинні бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.  
Через один рядок після основного тексту наводиться список використаних джерел 12 

кеглем напівжирним шрифтом по центру сторінки напівжирним шрифтом по центру сторінки 
без абзацного відступу, а сам список джерел – по ширині, абзацний відступ 1 см.  

Прохання не застосовувати автоматичну нумерацію.  
Таблиці не повинні виходити за межі текстового блоку – кегель 12. 
Усі таблиці й рисунки повинні мати назву. 
Посилання в тексті на джерело наводиться у квадратних дужках.  
Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з 

викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук. 
Учасники конференції мають до 30 квітня 2021 року включно відправити на адресу 

електронної пошти cpnu_conf@ukr.net. 
1) заявку на участь у конференції (зразок додається),  
2) текст матеріалів (тези/стаття)  
3) фото або скан чеку про переказ організаційного внеску. 

Реквізити для здійснення оргвнеску: Національний університет «Чернігівська 
політехніка» Р/Р UA 428201720313201001201006996 в ДКСУ м. Київ.  

КОД ЗКПО 05460798 
ІПН 054607925261 
Свідоцтво №200151081 
 
ОРГКОМІТЕТ: З питань участі у конференції звертатися до членів оргкомітету:  
завідувачка кафедри соціальної роботи Коленіченко Тетяна Іванівна 
Контактний телефон: 093-5165856, email: tanyakolenichenko@gmail.com 
Ревко Альона Миколаївна : 0667196790,email:alohaha19@gmail.com 
Острянко Тетяна Сергіївна: 0997590516, email: ostryanko_ts@ukr.net 
Захаріна Марина  Іванівна : 0967110056,email: zakharina_m@ukr.net 

 
 

Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку українською та англійською 
мовами)__________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, посада 
(повністю)______________________________________ 
Місце роботи  (повна назва установи,місто, країна) 
______________________________________________________________________ 
Поштова адреса, номер відділення Нової пошти, моб. телефон (обов’язково) 
_____________________ 
Електронна адреса (обов’язково)___________________________________________ 
Секція наукової доповіді:__________________________________________________________ 
Тема наукової 
доповіді:__________________________________________________________________ 
Форма участі:  

- Заочна (друкований комплект матеріалів) 
- Заочна (електронний комплект матеріалів) 
- Виступ на секційному засіданні (зазначити назву доповіді)______ 
- Майстер-клас (зазначити тему)__________ 
- Воркшоп (зазначити тему)____________________ 



- Ваш варіант______________ 
 
Потреба у сертифікаті (необхідне підкреслити):  
Потрібен (українською, англійською) / Не потрібен  

 
Приклад оформлення тез: 

 
Назва секції  

 Іванова Ю. В., 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри (назва кафедри) 
Національний університет «Чернігівська політехніка»(м. Чернігів, Україна) 

 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВЕКТОР УСПІШНОЇ ЖИТТЄВОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  
 

[Текст]……………………………………………………. 
 

Список використаних джерел 
1. Літературу оформлюємо за вимогами ДСТУ 8302:2015. 
 
! З питанням щодо оформлення та подання рукопису до наукового журналу 
«Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» звертатися за ел. 
адресою: ostryanko_ts@ukr.net, після чого редакція надішле окремими файлами 
форму заявки автора, правила та вимоги до оформлення статті.  

 
До зустрічі на конференції! 


